News Letter ( March and April ) in 2019
STIMU ၏BA( Hons) Business Administration ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္း
Industry Vist သ်္းေရ်ကင္ ာင္း
STI Myanmar University ႏွာငင့္ University of Bedfordshire (UK) တ႔ို ပူ္းေပ ာင္း ာငင့္

့ငေသ် BA(Hons)

Business Administration ႏွာငင့္ BA(Hons) Accounting ဘ႕ြဲ သာငတနင္းမ ်္းတာင တကငေရ်ကင

ကငရေသ်

Foundation , First Year ႏွာငင့္ Second Year ေက ်ာင္းသ်္းေက ်ာင္းသူ (၄၁)ဥ္းသညင ၂၀၁၉ ိုႏွ့ငေမ
ရကငေန႔ႏွာင႔

(၃)ရကင

ိုပငာနင္းမ ်္းတာငပ
သ်္းေရ်ကငေ

င့္

ေန႔မ ်္းတာင

ဆရ်၊

ဆရ်မမ ်္း၏

ဥ္းေဆ်ာငမမ္ ာငင့္

့်ေတ င့္သ်မက

ကငေတ င့္

အသံို္း နိုာငေ့ရနငင ရညငရယင၍ Yangon Stock Exchange သ႔ို Industry
် ဲင့္ြဲ ကပ သညငည္။
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(၂)
Visit

BEng( Hons) ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္း၏ ပဥၥမအႀကမင Internship Certificate Awarding Ceremony

STIMU Architecture Design Project Jury in May 2019
STI
ပူ္းေပ ာင္း ာင႔

့ငေသ်

Myanmar
BEng

University

(Hons)

ႏွာင႔ University

Second

Year

of

Second

Bedfordshire
Semester

(UK)

တ႔ို

Architectural

Engineering

ေက ်ာင္းသ်္း၊ ေက ်ာင္းသူမ ်္း၏ Architectural Design Project မ ်္းကို Report တာင္ပပပ္း

Presentation

္ပ

ိုပငမူမ ်္းကို အ ကြဲ္ တငအမတငေပ္းသညင႔ပက
ြဲ ို

၂၀၁၉

ႏွ
ို ့င ေမ

(၂ ) ရကငေန႔

မနကင

(၁၀)န်ရမ ညေန (၃) န်ရအထ MICTpark အတာင္းရ STI Myanmar University ၊ အ နင္း အမတင (၃၀၇)
တာင္ပ

ိုပင ႔ပ
ြဲ သညငည္။

2

STI Myanmar University ၏ Engineering ဌ်နမ
ဥ္းေဆ်ာငညညနငဲက်္းမူန႔ြဲ

Isreal Architect Lecturer

Mr.Guy Nir ၏

Presentation အ ႕ြဲ ေပ ာင္း ့ို့ိုေပ ာင္း (၈) ြဲ႕အတကင အကြဲ္ တင့့ငေဆ္း အမတငေပ္းသူူ

Jury မ ်္း အ္ ့င Mr .Raphael Monnier ( Blue Temple Architecture and Interior) ႏွာင႔ STI
Myanmar
တ႔ို

University

၏

Engineering

ေဆ်ာငရကငပပ္း ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္း၏ နငတ္း္ပ

္ တငအမတငေပ္း ႔ေ
ြဲ ဲက်ာင္း သရရပ သညငည္။
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ဌ်နမ

Lecturer

Mr.Guy

Nir

ိုပင ကငမ ်္းအေပအ အႀကံ္ပ ေဆ္းေႏွ္းက် အကြဲ

STIMU ၏

Industry Advisory Board Meeting and

Internship Insurance Signing Ceremony
STI
ႏွာင႔ ပူ္းေပ ာင္း ာင႔
(Hons)

Myanmar

့ငေသ်

Civil

University

သညင

University

of

(UK)

၂၀၁၉ာ၂၀၂၀ ပည်သာငႏွ့ငBEng (Hons) Architectural Engineering ,BEng
Engineering,

BEng

(

Hons)

Electronic

ေန်ကငဆို္းံ ႏွ့ငသာငတနင္းသ႔ို တကငေရ်ကငဲကမညင႔ ေက ်ာင္းသ်္းာသူ (၃၆)ဥ္းအ်္း
Internship မ ်္းေ့

Bedfordshire

ေမ

Engineering

(၂၀) ရကငေန႔မ ့၍

ညတမ
င ညင္ ့ငပ သညငည္။

၂၀၁၉ ိုႏွ့င ေမ(၁၇)ရကငေန႔ ညေန ၂ န်ရမ ၃ န်ရအထ “ Industry Advisory
Board Meeting”

ကို္ပ

ိုပင ႔ရ
ြဲ ် STI Myanmar University ၏ Board of Directors မ ်္း ၊ Faculty of

Engineering မ Dean ႏွာင႔ ဌ်နမမ္း မ ်္း ၊ ဆရ်ာဆရ်မမ ်္းႏွာင႔အတူ
ိုပငာနင္းရာငမ ်္း ၊

Myanmar Construction Entrepreneurs Association( MCEA)

ဥ္း၀ာင္းေဌ္း ၊ YTU မ အပာမင္း့်္းပ ေမ် ကၡဆရ်မႀက္း ေ အ
ကငေထ်ကငမနငေနေ ် ဥ္းေက ်င့ို္း
က်

Industry Advisory

အတာင္း

အ
ို ပငသညင႔

အႀကံေပ္း ကငမ ်္းကို

Board မ
၏ Advisor

( Mother Land Construction Ltd)

၊

ာင ( Peace Myanmar Electric Holding Co.Ltd) တ႔ႏွ
ို ာင႔ Internship
အေဲက်ာင္းအရ် ၊

ႏွ့ငဥ္းႏွ့င ကင

အ

ကငအ

ေဆ္းေႏွ္း ႔ဲြဲ ကပ သညငည္။ ဆကင

ကငမ ်္း၊ ဆ ကင

ကင

ပ
ို ငေဆ်ာငရနင

ကင၍ ညေန ( ၃) န်ရမ (၄)န်ရအထ

Internship Insurance Signing Ceremony ကက
ို ာင္းပ ႔ရ
ြဲ ် STI Myanmar University ၏ Dean of
Faculty of Engineering ဆရ်ႀက္း ေ ကငတ် ဥ္းသနင္းတနင ၊ ပ ေမ်ကၡဌ်နမမ္းဆရ်ႀက္း ဥ္းပ ့မ ္း္မာင႔တ႔မ
ို
အမ့်က်္းေ္ပ်ဲက်္း ႔ပြဲ ပ္း Myanmar Construction Entrepreneurs Association( MCEA) ၏ Advisor
ဥ္း၀ာင္းေဌ္း မ အ

ိုပငသာင၀နငထမင္းမ ်္းအ်္း

အေတ႕အႀကံ မ ်္းကို ရာင္း

ႀက ဆို့က်္းႏွာင႔

ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။
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သရ

က
ို ငန်ရမညင႔

့ညင္းကမင္းႏွ ာင႔

ဆကင

ကငပပ္း STI Myanmar University ၏ Faculty of Engineering

ဌ်နမ Lecturer ဆရ်မ ေ အရညငမနငေအ်ာငမို္း က
ႏွာင႔ Peace

Myanmar

Electric

ညင္း

Holding

တငဆကငထ်္းေသ် ကိုမ က္ ့ငေသ် MKT ကိုမက
Co.Ltd

မ ်္းအေဲက်ာင္း

ႏွာင႔

့ညင္းမ ဥင္း့ညင္းကမင္းမ ်္းအေဲက်ာင္း အေသ္း့တငရာင္း္ပ ႔ပြဲ ပ္း IKBZ ၏အ်မ ံမ တ်၀နငရသူက
၏

သရသာင႔သညင႔

Insurance

အေဲက်ာင္းမ ်္းကို ္ပညင႔္ပညင႔့ို့
ံ ံို ရာင္း

Signing အတကင

က
ို ငန်ရမညင႔
ညင္း insurance

ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ႔ပြဲ ပ္း ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းက

ိုအပငေသ် ့်ရကင့်တမင္းမ ်္း္ ညင႔့ကငပပ္း အ မင္းအန်္းကို ေအ်ာင္မာင့်

ရိုပငသမင္း ႔ြဲ ေဲက်ာင ္း သရရပ သညငည္။
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STIMU မသ်္း့ို ကဆိုနေ
င ည်ာငေရသနင္းပေ
ြဲ တ်င
၂၀၁၉

ိုႏွ့င ေမ

၁၈ ရကငေန႔တာငက ေရ်ကငသညငင့္ ကဆိုနင

္ပညငင့္ေန႔တာင STI Myanmar University ၏

Student Council မ ႀက္းမမ္းက် ညေန ၃:၀၀ န်ရ မ ၅:၀၀ အတာင္း ့ယငေတ်င္မတငေ့တေတ်ငႀက္း
တာင ေည်ာငေရသနင္းေ

်ာင္းပပ္း ့တို သ်ေကက္းေမ္း ြဲင့္ဲကပ သညငည္။

Evaluation of Private Healthcare in Thailand & Planning for Your Future Seminar
က ာင္းပ္ ာင္း
၂၀၁၉ ိုႏွ့ငေမ

(၁ ၉) ရကငေန႔ တာင Mr.Kamonsak Reungjarearnrung Assistant CEO

of Bangkok Dusit Medical Services ( Bangkok Hospital Group) သညင STI Myanmar University
သ႔ို

်ေရ်ကင၍ Evaluation of Private Healthcare in Thailand & Planning for Your Future Seminar

ကို မနကင (၉)န်ရမ ေန႔

ညင ( ၁၂) န်ရအထ ္ပ

ိုပင ႔ပ
ြဲ သညငည္။ ယာင္း Seminar တာင Mr.Kamonsak သညင
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STIMU ၏ MBA ( Hospital and Health Science Management ) ေက ်ာင္းသ်္းမ ်္းႏွာင႔ ေတ႕ ဆံို ြဲ႔ပပ္း မ
မမ္ ့ငသနင္း ေ
႔ြဲ သ် ဘ၀တေ

STI

Myanmar

်ကင ႀက ္း့်္းမူ္ ့င့ဥငႏွာင႔ အေတ႕အႀကံ မ ်္းကို မ ေ၀ ႔ပ
ြဲ သညငည္။

University

ေ ဘ
ည ိုသ
ံ ် Campus

Business Management ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္း၏ အပနင္းေ္
STI

Myanmar

University

ေ ဘ
ည ိုသ
ံ ် Campus

မ

Advanced

Diploma

in

ရ္း့ဥင

ဆရ်၊ဆရ်မမ ်္းနာငင့္ Advanced

Business Management တကငေရ်ကငေနဲကေသ် ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းသညင ၂၀၁၉
မ ၂၆ရကငေန႔အထ ေ ်ာင္းသ်ကမင္းေ္ သ႔ို ၃ညအပင၄ရကင အပနင္းေ္

ိုန့င ေမ

Diploma

in

၂ ၃ရကငေန႔

ရ္း့ဥငတ ာင ေပ ်င ညာင့်သ်္း ေရ်ကင ႔ဲြဲ က
ပ သညငည္။
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BA (Hons) Business Administration & Accounting ေန်ကငဆို္းံ ႏွ့ငေ္ ဆေ
ို အ်ာင္မာငပပ္းေသ်
ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းအ်္း ေိုက္င ပ ရ္း့ဥင
STI
ပူ္းေပ ာင္း ာင႔

Myanmar

University

ႏွာင႔ University

of

Bedfordshire

(UK)

တ႔ို

့ငေသ် BA(Hons) Business Administration ႏွာင႔ BA(Hons) Accounting ေန်ကငဆို္းံ ႏွ

ႏွ့ငေ ္ ဆိုေအ်ာင္မာငပပ္းေသ် ေက ်ာင္းသ်္းာသူ (၄၆) ဥ္းအ်္း ေိုကင္ပ ေသ်အ်္း္ ာင႔ STI Myanmar University
မ ရနငကိုနင-မႏွၱေေ

္း-ကေ

် ရ္း့ဥငကို ဆရ်၊ဆရ်မမ ်္း ဥ္းေဆ်ာင၍ ၂ ၀၁၉ ိုႏွ့င နင

(၁ )ရကငေန႔မ (၃

(၃)ရကငေန႔အထ သံို္းရကငတ် ေပ ်ငရညာင့် ့့ဥငေဆ်ာငရကငေပ္း ႔ြဲ ပ သညငည္။

ရ္း့ဥငအတာင္း ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းသညင မဟ်္မတငမန
ို ရိုပငပ်္းေတ်င္မတငႀက္းကို ဥ္း ိုကင ္းူ
့တာငပပ္း

STIMU

ေတ႕ဆံို ႔က
ြဲ ် Info

၏

မႏွၱေေ
Session

ဘ်သ်ရပငအသ္းသ္းကိုေ

႔

္း Campus

သ႔သ
ို ်္းေရ်ကငက် မႏွၱေေ

ႏွာင႔ Experiences

Sharing

်သာငယူပိုမ
ံ ်္းည္။ Internship

ိုပငာနင္း ာငအေတ႕အႀကံ မ ်္းည္။ Site Visit သ်္းေရ်ကင ေ
တာင

ပည်သာငဲက်္း

ေ္ပ်ဲက်္း ႔ရ
ြဲ ်တာင မႏွၱေေ

္ ာင္းအေတ႕
္း STI

္း STI

Session

့်ဥင ရ ရ ႔ေ
ြဲ သ်

မ ်္းကို

္ပ

ိုပင ႔ဲြဲ ကပပ္း

သပည်မ ်္းႏွာင႔

ႏွ္းႏွ္း ေ မ္း္မနင ္းေ ဆ္းေႏွ္း ႔ဲြဲ ကပ သညငည္။
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က သ

ို

ဟိုသတ
ို မ ်္းႏွာင႔ Final Year

႕အႀကံ မ ်္း ေဆ်ာငရနင ေရ်ာငရနငမ ်္းအေဲက်ာင္းကို ရာင္း

ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္း

ာင႔

ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းႏွာင႔

ဆာင္း့ဥငရရ ႔ေ
ြဲ သ် အ
႔

ေမ ်င္ ာင္း္

သ
ို ညငမ ်္းကို

ာင္း

့တင၀ာငတ့်္းရာင္းရာင္း

ဆကင

ကငပပ္းေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းသညင မႏွၱေေ

ေမ ်င ြဲ႔ဲကပပ္း ကေ

်ပမ ႔သ႔ို ဆကင

္းပမ ႕ရတန်မိုနႏွာင႔ ကိုသို

ကငထကင ် ႔ြဲ ဲက

ပ သညငည္။ ကေ

ေက ်ာင္းသ်္းာသူဘ၀ အမတငတရ မ္းပံိုပြဲကို ေပ ်ငရညာင့်
Point
ညင႔

၊

ပာင္းတယရ ေရညဥမာင

ငေတ်ငဘိုရ်္းမ ်္းကို

ဆာငႏွြဲဲကပပ္း ကေ

ိုကငေေ
ူ တ်င ႏွာင႔

ညငသ်္းေရ်ကငက် ရနငကိုနငပမ ႕သ႔ို ေအ္း မင္း့် ္ပနင
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ကေ

်ပမ ႕ရ

ညင႔

်ပမ ႕တာင
်ပမ ႕န်ရ့ာင၊ ကေ

ညင ူ္း

တကၠသို

င

် View

အထာငကရေနရ်မ ်္းသ႔ို

ညငေရ်ကငရ ႔ဲြဲ ကေဲက်ာင္း သရရပ သညငည္။

ကရာငတာ
ို ္းင ရာင္းသ်္း

မ
ူ ္းေရ္းရ်၀နငႀက္း ေန်ငပနင္းသဥပ်မ ္း၏ “Destiny “ Seminar က ာင္းပ္ ာင္း

၂၀၁၉ ႏွ
ို ့င နင

၅ရကင မနကင (၁၀)န်ရမ ေန႔

အတာင္းရ STI Myanmar University တာင
Seminar

အ္ ့င

ညင (၁၂)န်ရအထ ရနငကိုနငပမ ႕ MICT park

STIMU ၏ Seminar Series 2019 ့တိုတအ
ၳ ႀကမငေ္မ်ကင

ရနငကိုနတ
င ိုာင္းေ သႀက္း အ့ို္းရအ ႕ြဲ ကရ

ေန်ငပနင္းသဥပ်မ ္း ၏ “ Destiny” အမညငရ Seminar က္ို ပ

၀နငႀက္း

ာငတိုာင္းရာင္းသ်္း

ူမ ္းေရ္းရ်၀နငႀက္း ေန

ိုပင ႔ပ
ြဲ သညင ည္။

ေန်ငပနင္းသဥပ်မ ္းသညင ့က်ပူနိုာာ
င ံ National

University

of

Singapore

တာငပည်သာငဲက်္း ႔ပြဲ ပ္း ့က်ပူႏွိုာငာံ၏ ေ ာင္းေဆ်ာငမဆ
ူ ို ာငရ်အသအမတင္ပ ဆိုတဆ
ံ ပငမ ်္း၊ ေိုကင္ပ ဆိုမ ်္း
ညင္း ္း္မာင႔္ ာင္း ံ ြဲ႔
တကငဲက့် ပ ၀ာင
ူမ ္းေရ္း၀နငႀက္း ၊

ရသူ္ ့ငသညင ည္။ ္မနငမ်ႏွိုာငာံ၏
ပငရ်္း

ြဲ႔ပပ္း

ူမူေရ္းဆို

ာငရ်

ပငရ်္းမူမ ်္း

ရနငကန
ို ငတိုာင္းေ သႀက္း ရာင္းႏွ္း္မ ပငႏွမ
ံ ူ

ိုပာ
င နင္းမ ်္း

ႀက္းဲကပငေရ္းအ ႕ြဲ ဥကၠဌ
Seminar

တာင

ပည်ေရ္း့န့ငႏွာင႔ မမ္ တငသနင္း ႔ေ
ြဲ သ်ဘ၀အေတ႕အႀကံ မ ်္း၊ အေတ္းအ္မာငမ ်္း အ္ပာင
အ်္း

ကို္းေ့ရနင ၊ ကယ
ို ႔ႏွ
င ိုငာငာံ ၊

ကိုယ႔င

ႀက ္း့်္းရိုနင္းကနငရမူမ ်္းႏွာင႔ မနငကနငေသ် ဆံို္း္ တင ကငမ ်္း
္ ာင႔ ရာင္း

ညင္း တ

ကငရအ နငတာင ရနငကိုနတ
င ိုာင္းေ သႀက္း အ့္းို ရအ ႔ြဲ ကရာငတိုာင္းရာင္းသ်္း

တ်၀နငထမင္းေဆ်ာငေနသူ္ ့ငပ သညငည္။ ၀နငႀက္း ေန်ငပနင္းသဥပ်မ ္းသညင Destiny
မမကယ
ို ႔က
င ိုယင

တာင

ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။
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ူမ ္း၏ကံဲကမၼ်ကို ကိုယတ
င ိုာင

မတင္ ာင္း၏ အေရ္းပ ပံိုကို

ူ

အ္ ့င
့က်ႏွိုာငာံ
ာ
ူ ယငမ ်္း

နငတ္းႏွိုာငရနင
သ်ဓကမ ်္း

ထ႔အ
ို ္ပာင ့ဥင္း့်္းေတ္းေ အပံိုေတ္းေ အနညင္း မ ်္း
အ ာင႔အ
အ့ို္းရ
မ ်္း

၊

အန်ေတငဘ၀တာင

ူာယငမ ်္းရာငဆိုာငႀကံ ေတ႕ရမညင ႔

မင္းႏွာင႔ ့နငေ အမူမ ်္းအ္ပာင ေက်ာင္းမနငေသ် ယႏွၱေရ်္းတ့င ို တညငေဆ်ကငႏွိုာငရနင တကၠသို
တငဆကင

က မမတ႔ို သ

ြဲ႔ပ သညငည္။ ဆကင

င ႏွာင

႔

ိုပငေဆ်ာငသာင႔ေဲက်ာင္း ့တင၀ာင့်္း ယငရ် ေဆ္းေႏွ္းေဟ်ေ ္ပ် ႔ရ
ြဲ ် ေက ်ာင္းသ်္းာသူ
သ
ို ညငမ ်္းကို ့တငအ်္းထကငသနင့် ေမ္း္မနင္းေႏွ္းရ်တာင ၀နငႀက္း မ ္ပနင

ညငေ္ ဲက်္း

ကင၍ STI Myanmar University ၏ President ေ အ ာငေအ္း၀ာင္းမ ေက ္း ူ္းတာင့က်္း

ေ္ပ်ဲက်္း ႔ပြဲ ပ္း ၀နငႀက္းေန်ငပနင္းသဥပ်မ ္းအ်္း အမတငတရ

ကငေဆ်ာငေပ္းအပငက်

အမတငတရဓ တငပိုမ
ံ ်္း

ရိုကက
င ူ္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။

ထိုအ မင္းအန်္းသ႔ို STI Myanmar University ၏ President ေ အ ာငေအ္း၀ာင္း ၊ Board of Directors
မ ်္း၊ Faculty အသ္းသ္း မ Consultants ဆရ်ႀက္းာဆရ်မႀက္းမ ်္းႏွာင႔ ဆ ရ် ၊ ဆရ်မမ ်္း ၊
Council ႏွာင႔ေက ်ာင္းသ်္းေက ်ာင္းသူမ ်္း အ္ပာင STIMU မႏွၱေေ
သူမ ်္း

က

ညင္း video

conference

္းႏွာင႔ေရညဘိုသ
ံ ်ေက ်ာင္း မ
ြဲ ်္းမ ေက ်ာင္းာသူ

္ ာင႔ ့တငပ ၀ာင့်္း့်

မင္းအန်္းကို ေအ်ာင္မာင့် ပပ္းဆံို္း ႔ြဲ ေဲက်ာင္း သရရပ သညငည္။
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STI Student

တကငေရ်ကငေဆ္းေႏွ္းဲကပပ္း အ

၂၀၁၉ နင

ဆနင္းတာငက ာင္းပ ႔ေ
ြဲ သ် STIMU ေရညဘိုသ
ံ ် Campus ၏ Graduation Ceremony
STI

University

Myanmar
of

University

Bedfordshire

သညင

မတင ကငတကၠသို

(UK)

ႏွာင႔ ပူ္းေပ ာင္း၍ Business

့္းပ်္းေရ္း ့မံ နင႔ ြဲမူ ဘ်သ်ရပငတာင Professional

တ့ငဥ္းအ္ ့င

အသအမတင္ပ ဘ႕ြဲ သာငတနင္း မ ်္းကို က မမ်႔အဆာငမသာငဲက်္း ာင႔
University ၏ ေရညဘိုံ သ် ေက ်ာင္း တ
ြဲ ာင ာင႔

တ
င ့င ္ို ့ငေသ် အေ

(

အ မင္းအန်္းကို ၂
ာငတကၠသို

အဆိုပ ADBM,

CBM)

၀၁၉ ိုႏွ့င နင

့င ေပ္း

က်

ကငရပ သညငည္။ STI Myanmar

့ငသာငဲက်္း ႔ပြဲ ပ္း ေသ် Advanced Diploma in Business

သာငတနင္းမ ်္း၏
(၉

Management

ရပငတညငႏွာ
ို ရ
င နင ႏွိုာငာတ
ံ

Management (ADBM), Diploma in Business Management(DBM) ,
Management

နငႏွိုာာ
င ံရ

)ရကငေန႔

မနကင

Certificate in Business

သာငတနင္းဆာင္းေအ်ာင
(၉)န်ရမ

ေန႔

ကငမတငေပ္းအပငပြဲ အ

ညင (

၁၂)

န်ရအထ

ငနယငေ္မ MICT park အတာင္းရ Main Conference Hall တာင က ာင္းပ ႔ပ
ြဲ သညငည္။

DBM

ႏွာင႔ CBM

ေအ်ာင္မာငပပ္းသူမ ်္းသညင the

University

of

Bedfordshire(UK)

မတက
ို ငရက
ို င ္း္မာင႔သညင႔ BA(Hons) Business Administration Program ၏ ေန်ကငဆို္းံ ႏွ့င ေိုကထ
င ူ္းတနင္းသ႔ို
တက
ို ငရိုက၀
င ာင ာင႔ရရပပ္း ၊ အ္ ်္းဘ႕ြဲ (သ႔)ို

ိုပသ
င ကငႏွ့ငႏွ့င ႏွာင႔ အထကငရပပ္း သတငမတငထ်္းေသ် အေ

အရညငအ ာင္း္ပညင႔မသူမ ်္းသညင MBA Program သ႔ို တကငရိုကင ၀ာငေရ်ကင ာင႔ရရဲကပ သညငည္။
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ပင့် အ

ထိုအ မင္းအန်္းတာင ႏွိုာငာံေတ်ငသ ာင္း္ ာင႔ ္ပညငေထ်ာင့္ို မနငမ်ႏွိုာငာံေတ်ငအ
အ မင္းအန်္းကို ့ တာင ႔ပြဲ ပ္း
Univesity

၏

ရနငကိုနင့္းပ်္းေရ္း တကၠသို
Consultant

က
ံ ို အေ

္း္ပ ္ ာင္း္

ာင႔

၏
င
ေိုကထ
င ူ္းေဆ်ာင ပ ေမ်ကၡ STI Myanmar

ဆရ်မႀက္း

ေ ကငတ် ေ အ

္မာင႔က

ေိုကင္ပ အမ်

့က်္းေ္ပ်ဲက်္း ႔ြဲပ သညငည္။ ထ႔ေ
ို န်ကင ADBM, DBM,CBM သာငတနင္းမ ်္းမ ထူ္း နငဆို ရရသူမ ်္းအ်္း ဆိုမ ်္း အ
အသ္းသ္း
မေမ ူ္းကက
ို က
ို

္း္မာင႔ ႔ပြဲ ပ္း ထူ္း နငဆို ရရသူမ ်္းကိုယ့
င ်္း Advanced
ညင္းေက်ာင္း ၊ သာငတနင္းဆာင္းေ

ေအ်ာင္မာငပပ္း့္း ႔သ
ြဲ ူ မေမသူဲကယငက
ေ္ပ်ဲက်္း ႔ပြဲ ပ္း ေက ္း ္းူ တာင့က်္းမ ်္း

အ်ာင

ကငမတငရ

ညင္းေက်ာင္း မမတ႔၏
ို
ညင္း ေ္ပ်ဲက်္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။
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Diploma
ရသူမ ်္း

ေအ်ာင္မာငပပ္း့္းသူ
ကယ
ို င့်္း

အေတ႕အႀကံ မ ်္းကို

Diploma
ရာင္း

ာင္း

ဆကင

ကင၍

STI

Myanmar

University

၏

မို တ့်က်္း ေ္ပ်ဲက်္းပပ္း ေန်ကင ဆရ်ာ ဆရ်မႀက္းမ ်္း က က
၊ ေက ်ာင္းသူ ့ို့ိုေပ ာင္း (၂၂၆ ) ဥ္းအ်္း သာငတနင္းဆာင္း
ဓ တငပိုရ
ံ ိုကက
င ူ္းက် ၊

တကငေရ်ကင

အ မင္းအန်္းကို ေအ်ာင္မာင့် ပပ္းဆံို္း ြဲ႔ေဲက် ာင္းသရရပ သညငည္။

ေ အ ာငေအ္း၀ာင ္း

က

ေအ်ာင္မာငပပ္း့္း ေသ် ေက ်ာင္းသ်္း ၊

ကငမတငမ ်္း

်ေသ် သညင႔သညငမ ်္းကို
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President

ေပ္းအပင ္း္မာင႔ ြဲ႔ပပ္း အမတငတရ ဓ
အေက ္းအေမ္း္ ာင႔ သညင႔ ံ္ ာင္း္

ာင႔

University of Bedfordshire (UK) မ Account Manager Ms Sarineh Tahmasi

STIMU သ႔ို

်ေရ်ကင္ ာင္း
ကမ်မ႕အဆာင႔မ အ
Myanmar

University

ရညငအေသ္း္ပညင႔ ပည်ေရ္းကို ့ဥငဆကငမ္ပတင္မာင႔တာငရနင ရညငရယင၍ STI

၏ မတင ကငတကၠသို

တ်၀နငရသူမ ်္း မဲက် က
Ms

Sarineh

မ ်္းသ႔ို

်ေရ်ကင ႔ြဲ ပ သညငည္။

်ေရ်ကငေ

႔ရရ် ၂၀၁၉ ိုႏွ့င နင

Tahmasi

ေရ္းဥ္း့်

င တ့င ို ္ ့ငေသ် University of Bedfordshire (UK) မ

သညင

အတာင္းတာင UOB ၏ Account Manager

ရနငကိုနငႏွာင႔ မႏွၱေေ

နင(၄)ရကငေန႔ နံနကင ပိုာ္းင တာင STI Myanmar University

ေ အ ာငေအ္း၀ာင္း ၊ Board of Directors မ ်္းႏွာင႔ေတ႕ဆံိုက် STIMU တာင
မ ်္းႏွာင႔ ထ
Business

ပငမံ ာင႔

့ငမညင႔ Program

Program

ဆံို ြဲ႔ပပ္း သာငဲက်္းာ သာငယူမူမ ်္းကို “

ိုပင ႔ပ
ြဲ သညငည္။ ညေနပာ
ို င္းတာင Faculty

မ ်္းႏွာင႔ေတ႕ဆံို ြဲ႔ပပ္း Business
အိုပင ပငမူပိုာင္းဆိုာရ
င ်

တာင

၏ President

ညငပိုာ္းင တာင BA(Hons)

တကငေရ်ကငေန
Class

ဲကေသ်

observations

“

of Business မ ဆရ်ာဆရ်မမ ်္း ၊ Link Coordinator

ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းအတကင ဘ်သ်ရပငပိုာင္းဆိုာငရ် ့မံ နင႔ ြဲမူႏွာင႔ အို

အေထ်ကငအကူေပ္းႏွိုာငရနင ရာင္းႏွ္း့် အ ကငအ မ
ြဲ ်္းအေဲက်ာင ္း

ြဲ႔ပ သညငည္။ ထ႔ေ
ို န်ကင STIMU ၏ Marketing Team ႏွာင႔ Admission Team တ႔ို
STIMU တ႔ပ
ို ူ္းေပ ာင္း ာင႔

Campus

ကငရသာငဲက်္းေနေသ် Program

မ ်္းအေဲက်ာင္း ေဆ္းေႏွ္း ႔ဲြဲ ကပ သညငည္။ ေန႔

Administration

ေက ်ာင္းသ်္းာသူ မ ်္းႏွာင႔ ေတ႕
္ပ

္းပမ ႕မ ်္းရ STIMU

့ငထ်္းေသ် Program မ ်္းအတကင

မ ်္းအေဲက်ာင္း ေဆ္းေႏွ္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။
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တာင္ပေဆ္းေႏွ္း

ညင္းေတ႕ဆံိုက် UOB ႏွာင႔

Marketing and Recruiting

Strategies

နင(၅)ရကငေန႔ နံနကငပိုာင္းတာင MBA

Coordinator၊

ဆရ်ာဆရ်မမ ်္း၊

ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းႏွာင႔ ေတ႕ဆံို ြဲ႔ပပ္း MBA Program အတကင အသ့ငထပငမံ ာင႔

့ငမညင႔ Exist Pathway

မ ်္းအေဲက်ာင္းကို အ

ႀကံ္ပ ေဆ္းေႏွ္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။ ထ႔ေ
ို န်ကင

ကရာငတိုာင္းရာင္းသ်္း

ူမ ္းေရ္း၀နငႀက္း ေန်ငပနင္းသဥပ်မ ္း၏ “Destiny

ရနငကန
ို ငတာ
ို င္းေ သႀက္းအ့္းို ရအ ႔ြဲ ကရ
Seminar”

ကို

တကငေရ်ကင ႔ပ
ြဲ သ

သညငည္။ ထ႔ေ
ို န်ကင Engineering ဌ်နမ ဆရ်ာ ဆရ်မမ ်္း၊ ေက ်ာင္းသ်္းည္။ ေက ်ာင္းသူမ ်္းႏွာင႔ ေတ႕ဆံို ြဲ႔ပပ္း
University of Bedfordshire ၏ Engineering System BREO အတကင

အ
ို ပငသညင႔အေထ်ငအကူမ ်္းအ်္း

ေဆ္းေႏွ္းကူညေပ ႔ပ
ြဲ သညငည္။ ညေနပိုာင္းတာင Operation Department မ administrater, team Member
မ ်္းႏွာင႔ေတ႕ဆံို ြဲ႔ပပ္း STIMU
သာငရို္းအသ့ငမ ်္း

ေက ်ာင္းတာင္း

ေ္ပ်ာင္း

ြဲ

ိုပငာနင္း့ဥငမ ်္းကတ
ို ာင္ပ ႔ပြဲ ပ္း STI

ာင ႀက တာငအသေပ္းရနင ေတ်ာင္းဆိုမူမ ်္း ္ပ

မ

ိုပင ႔ပြဲ ပ္း

UOB၏
အ္ပနငအ

နင

ေဆ္းေႏွ္း ႔ဲြဲ ကပ သညငည္။
နင
Mandalay

(၇)

ရကငေန႔တာင မႏွၱေေ

္းပမ ႕သ႔ို ေရ်ကငရက် STI

Campus မတ်၀နငရသူမ ်္းႏွာင႔တ႕ဆံို ႔ြဲပပ္း

Myanmar

ကငရေဆ်ာငရကငေနေသ်

University
ိုပငာနင္း့ဥငမ ်္း

အေဲက်ာင ္း ၊ ထပငမံေဆ်ာငရကငမညင႔အေဲက်ာင္းအရ်မ ်္းကို ေဆ္းေႏွ္း ႔ဲြဲ က ပ သညငည္။ ညေနပငာ
ို င္းတာင STIMU
မႏွၱေေ

္း Campus

ရ

ဆရ်ာဆရ်မ

မ ်္း

ေက ်ာင္းသ်္းာသူမ ်္းႏွာငင့္ ေတ႕ဆံိုပပ္း သာငဲက်္းမို အရ

အရညငအေသ္းပိုာင္းဆိုာရ
င ် မ ်္းေဆ္းေႏွ္း ြဲ ႔ပပ္း အမတငတရဓ တငပိုမ
ံ ်္း ရိုကက
င ူ္း ြဲ႔ေဲက်ာင္း သရရပ သညငည္။
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STI Myanmar University မ တကၠသို

၀
င ာငတနင္း ့်ေမ္းပြဲ ေ္ ဆပို ပ္းသူမ ်္းအတကင

Info Day Session က ာင္းပ္ ာင္း

STI Myanmar University ၏ “Info Day
(၁၅)ရကငေန႔ ေန႔

Session” အ မင္းအန်္းကို

၂၀၁၉ ိုႏွ့င

ညင (၁)န်ရမ (၃)န်ရအထ MICT park အတာင္းရ STI Myanmar University

floor တာင က ာင္းပ ႔ပ
ြဲ သညငည္။ ထိုအ မင္းအန်တာင

အ မင္းအန်္း့တာငေဲက်ာင ္း

နင
(4th)

ေဲက္ာ်ပပ္းသညငႏွာင႔ STI

Corporate Video ကို္ပသ ႔ပ
ြဲ သညငည္။ ထ႔ေ
ို န်ကင STI Myanmar University ၏ President ေ အ ာငေအ္း၀ာင္း
မ ႏွ တင နင္းဆကငအ မ့်က်ေ္ပ်ဲက်္း ႔ပြဲ ပ္း University of Bedfordshire မ Link Coordinator

Dr.Yongmei Bentley မ
တငဆကင

ပ
ို ငကာ
ို ငေနသညင႔

ညင္း University of Bedfordshire (UK) ႏွာင႔ STI Myanmar Universityတ႔ို
ပ
ို ငာနင္း့ဥငမ ်္းအေဲက်ာင္း

ရာင္း

ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။

ဆကင

ကင၍ STI

Myanmar University တာင University of Bedfordshire မ တက
ို ငရက
ို င ္း္မာင႔ေသ် BA (Hons) Business
ဘ႕ြဲ ကိုရရ ႔ပြဲ ပ္း ယ ိုအ နငတာင

STI Myanmar University တာင MBA (general) တကငေရ်ကငေနေသ်

မ နင႔ နင႔ေက ်င ၊ BA(Hons) Civil Engineering ဘ႕ြဲ ရ ေမ်ာငေသ်ငသူႏွိုာငေ၀ႏွာင႔ BA(Hons) Civil Engineering
တာင ေန်ကငဆို္းံ ႏွ့ငသာငတနင္းတ ကငေရ်ကငေနေ သ်

ေမ်ာငေအ်ာငမာင္း့္းို က

ညင္း

STI Myanmar

University တာင တကငေရ်ကငသာငဲက်္းေန ေသ် ပည်သာငဲက်္းမူ အေတ႕အႀကံ မ ်္း မ ေ၀ေပ္း ႔ပြဲ ပ္း အ မင္း
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အန်္းကို

ေအ်ာင္မာင့်

ပပ္းဆံို္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။

(၁၅၀) နင႔တကငေရ်ကင ႔ဲြဲ ကပပ္း
ညင႔

STI

ထိုအ မင္းအန်္းသ႔ို

Myanmar

University

သညင႔သညငမ ်္း
Campus

့ို့ိုေပ ာင္း

ကို

ညင္း

ညငဲကညင႔ရူ ႔ဲြဲ ကေဲက်ာင္းသရရပ သညငည္။

University of Bedfordshire (UK) ၏ link Coordinator Dr.YongMei Bentley
STIMU သ႔ ို
၂၀၁၉ ိုႏွ့င နင

(၁၄)ရကငေန႔ မ ၁၇ ရကငေန႔အထ University of Bedfordshire (UK) မ Link Coordinator

Dr Yongmei Bentley သညင
မ ်္းသ႔ို

်ေရ်ကင္ ာင္း

်ေရ်ကင ႔ပ
ြဲ သညငည္။ ေရ္းဥ္း့်

ရနငကိုနငပမ ႕ႏွာင႔ မႏွၱေေ
နင

္းပမ ႕ရ STI Myanmar University Campus

(၁၄)ရကငေန႔ မနကငပိုာင္းတာင STIMU၏ Faculty of Business

Coordinator မ ်္း၊

ဆရ်/ဆရ်မ မ ်္း၊ ေက ်ာင္းသ်္း/သူ ကယ
ို င့်္း

Administration ၏

“ Course Committee

ေန႔
Class

Meeting “ ကို ္ပ

ညငပာ
ို င္းတာင BA (Hons) Final Year တကငေရ်ကင
Observation

္ပ

ိုပင္ ာင္းတ႔ို အ္ပာင

ယငမ ်္း ၊

BA(Hons) Businesss

ိုပငေဆ္းေႏွ္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။

ဆကင

ကင၍

ေနေသ် ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္းႏွာင႔ ေတ႕ဆံို္ ာင္း၊

ေက ်ာင္းတကငေန့ဥင ႀကံ ေတ႕ရေသ် အေတ႕အႀကံ မ ်္းႏွာင႔

အ ကငအ မ
ြဲ ်္းကို ေမ္း္မနင္းေဆ္းေႏွ္းေပ္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။
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နင

(၁၅)ရကငေန႔ မနကငပိုာင္းတာင MBA (General) နာင႔ MBA ( Hospital and Health

Services Management)
Course

Committee

ဘ႕ြဲ မ ်္းအတကင သာငဲက်္း
Meeting”

္ပ

ိုပင ႔ပ
ြဲ သညငည္။

ေအ်ာင္မာငပပ္း ေသ် ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္း အတကင

္ပ

ကငရေသ် ဆရ်/ဆရ်မမ ်္းႏွာင႔ ေတ႕ဆံိုပပ္း “
ေန႔

ညငပိုာင္းတာငတကၠသို

ိုပငေသ် “ Info Day Session” တာင University

of Bedfordshire (UK) ႏွာင႔ STI Myanmar University တ႔ပ
ို ူ္းေပ ာင္း
ဘ်သ်ရပငမ ်္းအေဲက်ာင္း

ရာင္း

ာင္းေ္ပ်ဲက်္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။

င၀ာငတနင္း့်ေမ္းပြဲ

ိုပငေဆ်ာငေနေသ် ဘ႕ြဲ ႀက /ဘ႕ြဲ ႔

ညေနပိုာင္းတာင

STIMU

တာင

သာငတနင္းမ ်္းတကငေရ်ကငေနေသ် ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္းအတကင Training Program ္ပ

နင

မဟ်ဘ႕ြဲ
ိုပငရ် BREO,

Session On Guided Learning , Library Resources , Journal Reading , Mitigation & Academic
appeals တ႔ႏွ
ို ာင႔ပတငသကင၍ အေသ္း့တင ေဆ္းေႏွ္းသာငဲက်္းေပ္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။

နင

(၁၆) ရကငေန႔တာင မႏွၱေေ

္း STIMU Campus သ႔ို သ်္းေရ်ကင၍

MBA

တကငေရ်ကငေနေသ် ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္း အတကင Training Program ႏွာင႔ Info Day
မ ်္းကို ္ပ

ိုပင ႔ပ
ြဲ သညငည္။ နင

(၁၇)ရကငေန႔တာင Faculty မ ဆရ် /ဆရ်မမ ်္း STIMU မႏွၱေေ

BA(Hons) Business Administration Program မ ဆရ်/ဆရ်မမ ်္း ၊
Class

Observation

္ပ

ိုပက
င ်

သာငဲက်္းမို

အမတငတရဓ တငပိုမ
ံ ်္း ရက
ို က
င ူ္း ႔ေ
ြဲ ဲက်ာင္း သရရပ သညငည္။
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ဘ႕ြဲ သာငတနင္း
Session
္း Campus ရ

ေက ်ာင္းသ်္း/သူမ ်္းႏွာငင့္ ေတ႕ဆံိုပပ္း

အရညငအေသ္းပိုာင္းဆိုာရ
င ်

မ ်္းေဆ္းေႏွ္း ြဲ

႔ပပ္း

STI MU School Academy ာင႔

့င္ ာင္း

STI Myanmar University သညင ၂၀၁၉ ႏွ
ို ့င နင
University မ တကၠသို

(၂၀)ရကငေန႔တာင STI Myanmar

င ၀ာငတနင္းမေအ်ာင္မာငေသ္းသူမ ်္းအတကင အ ာင႔အ

School Academy ကို အမတင ၃၉ (ေအ) ေတ်င၀ာင

STI MU School Academy သညင တကၠသို

မင္းသ့ငတ့ငရပငအ္ ့င STIMU

မင္း ၊ ေံို္မ ႕နယင၊ ရနငကိုနငပမ ႕တာင

ဆကင

သတာင္းအ ကငအ

့င ႔ပ
ြဲ သညငည္။

ဝ
င ာငတနင္း့်ေမ္းပြဲ မေအ်ာင္မာငေ သ်ေက ်ာင္းသ်္းေက ်ာင္း

သူမ ်္း အတကင First Diploma Level 2 Programကို (၁)ႏွ့ငဲက် သာငယူပပ္း
အာငေ ာငနယ်၊

ာင႔

သညငႏွာင႔ ့္းပ်္းေရ္း ၊ အ

ကငနာငင့္နညင္း ပည်၊ က နင္းမ်ေရ္းသပံ အ့ ရေသ် ဘ႕ြဲ သာငတနင္းမ ်္းကို

ကင သာငယူ ာင႔ရႏွိုာငရနင ရညငရယင၍ ာင႔

့င္ ာင္း္ ့ငပ သညငည္။
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ယာင္းအ မင္းအန်္းတာင STI Myanmar University ၏ President ေ အ ာငေအ္း၀ာင္း ၊ Board of Directors
မ ်္း ၊ STI Myanmar University ၏ Consultant ဆရ်/ဆရ်မႀက္းမ ်္းမ
ဆကင

ကငပပ္း ရနငကိုနင့္းပ်္းေရ္း တကၠသို

Consultant ဆရ်မႀက္း ေ ကငတ်

ေ အ

ြဲႀက ္း္ တင ာင႔

့ငေပ္း ႔ပ
ြဲ သညငည္။

င၏ ေိုကထ
င ူ္းေဆ်ာင ပ ေမ်ကၡ STI Myanmar University ၏
္မာင႔က ေိုကင္ပ အမ့်က်္းေ္ပ်ဲက်္း ႔ပြဲ ပ္း

ဲကေရ်ကင

်ေသ်

သညင႔သညငမ ်္းအ်္း အေက ္းအေမ္း္ ာင႔ သညင႔ က
ံ ် အ မင္းအန်္း ေအ်ာင္မာင့်ပပ္းဆံို္း ြဲ႔ေဲက်ာင္း သရရပ သညငည္။
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